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1
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ONT

agendapunt/besluit

Vaststellen en invoeren omgevingsdialoog voor ruimtelijke
ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving.
Toelichting:
In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet beoogt een
verregaande vereenvoudiging van het stelsel van wetgeving voor de
ontwikkeling en beheer van de openbare ruimte. Onderdeel van deze
wet is de omgevingsdialoog. Doel van een omgevingsdialoog is dat
een initiatiefnemer zijn plannen, in een zo’n vroeg mogelijk stadium,
bespreekt met de omgeving. De input uit deze dialoog kan dan
betrokken worden in de verdere uitwerking van de plannen. De
omgeving kan zo al in de voorbereidende fase haar stem laten horen.
Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet willen
we de omgevingsdialoog gaan toepassen bij
bestemmingsplanprocedures, omgevingsvergunningen voor het
afwijken van het bestemmingsplan, evenementenvergunningen
(afhankelijk van de mate van te verwachten overlast) en bij
(her)inrichting van de openbare ruimte. De handreiking
omgevingsdialoog is op 28 mei 2019 in concept besproken met de
raadswerkgroep Omgevingswet.
Besluit:
1

2

3

De ‘Handreiking omgevingsdialoog voor ruimtelijke
ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving’ vast te
stellen;
De werkwijze uit de ‘Handreiking omgevingsdialoog voor
ruimtelijke ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving’
vanaf 1 januari 2020 te volgen;
De raad hierover te informeren met bijgevoegde
raadsinformatiebrief.
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Prestatieafspraken Leystromen
Toelichting:
Jaarlijks maakt de gemeente prestatieafspraken met woonstichting
Leystromen en de Huurdersraad van deze corporatie. Het maken van
deze afspraken is een verplichting uit de Woningwet. De corporatie
moet met deze afspraken aantonen dat zij ‘in voldoende mate
bijdraagt aan het gemeentelijk (volkshuisvestings)beleid’. In juni
heeft Leysromen hiervoor het eerste bod gedaan, waarna
Leystromen, de gemeente en de Huurdersraad (ambtelijk) hierover in
overleg zijn gegaan. Daarna wordt over de afspraken per gemeente
gesproken en onderhandeld en worden deze concreter gemaakt.
Daar waar dit wenselijk of nodig is én de drie partijen het eens
worden, worden afspraken aangepast aan wensen van de gemeenten
en of huurdersraad. Dit heeft geleid tot de conceptafspraken die nu
ter besluitvorming voorliggen.
Besluit:
1

2

3

4
5

Vaststellen dat Leystromen met het bod
prestatieafspraken 2020 in voldoende mate bijdraagt aan
het gemeentelijk (volkshuisvestings)beleid.
In te stemmen met de concept-prestatieafspraken waarin
met Leystromen afspraken worden gemaakt op de
thema’s nieuwbouw, sloop, grondzaken, duurzaamheid,
wonen en zorg, doelgroepen, doorstroming en
betaalbaarheid.
Instemmen met maximaal 15% directe toewijzingen en
samen met Leystromen in 2020 concrete afspraken te
maken over verdeling van dit percentage over de
verschillende doelgroepen en de wijze waarop aan deze
afspraken invulling wordt gegeven. Hierbij moet in elk
geval aandacht zijn voor de keuze welke woningen
geschikt worden geacht voor huisvesting van
vergunninghouders, de mogelijkheid om enige
flexibiliteit in de afspraken op te nemen om in te kunnen
spelen op de actuele situatie, onderzoeken welke andere
oplossingen er zijn voor de huisvesting van deze
doelgroep, de wijze van samenwerken, monitoren en
elkaar aanspreken.
Wethouder Schellekens machtigen om de
prestatieafspraken 2020 te ondertekenen.
Na ondertekening de prestatieafspraken ter kennisname
aan de gemeenteraad te sturen.
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Monumentale status Abcovenseweg 25
Toelichting:
De eigenaar van Abcovenseweg 25 verzoekt om de status
‘gemeentelijk monument’ die op zijn pand rust in te trekken. De
reden hiervoor is dat de monumentale waarden zoals deze in zijn
beschreven, niet meer in voldoende mate aanwezig zijn om
bescherming te rechtvaardigen. Zoals de procedure uit de
Erfgoedverordening voorschrijft is dit verzoek voorgelegd aan de
commissie Welstand en Monumenten. Deze commissie adviseert,
nadat zij extra informatie heeft gekregen van de aanvrager, positief
over de intrekking.
Besluit:
1

2

4

OND

Overeenkomstig het advies van de commissie Welstand
en Monumenten, de status ‘gemeentelijk monument’
van Abcovenseweg 25 te Goirle, in te trekken;
Vaststellen dat de historisch stedenbouwkundiglandschappelijke waarde geborgd wordt in het
bestemmingsplan en geen verdere beperkingen
opleggen.

Vaststellen tweede wijziging van de Legesverordening 2020
Toelichting:
Jaarlijks moet de Legesverordening met bijbehorende tarieventabel
worden vastgesteld. De Legesverordening 2020 met bijbehorende
tarieventabel is vastgesteld door de gemeenteraad op 12 november
2019. Enkele door het Rijk vastgestelde tarieven waren op dat
moment nog niet bekend. Omdat deze tarieven nu wel bekend zijn
willen we de tarieventabel hierop aanpassen.
Besluit:
In te stemmen met bijgaande tweede wijziging van de
Legesverordening 2020.
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Beslissing op bezwaren Blauwe zone parkeergarage De Hovel
Toelichting:
Door uw college is op 10 juli 2019 het besluit genomen om ten
behoeve van blauwe zone in de parkeergarage De Hovel voor
scenario verkeer te kiezen (50% van de parkeerplaatsen in de
parkeergarage toevoegen aan de blauwe zone) en daarnaast de
parkeerduur in de blauwe zone overal gelijk te trekken naar 3 uur.
Hiervoor is op 17 juli 2019 een verkeersbesluit genomen. Tegen dit
verkeersbesluit zijn door de verenigingen van eigenaren en de
ondernemersvereniging binnen de bezwaartermijn bezwaren
ingediend. De commissie voor bezwaarschriften heeft een hoorzitting
over de bezwaren gehouden en een advies uitgebracht. Dit advies is
bijgevoegd in bijlage 1. De commissie adviseert uw college om deze
bezwaarmakers ontvankelijk te verklaren, de bezwaren ongegrond te
verklaren en om het verkeersbesluit in stand te laten. Tevens is er
buiten de bezwaartermijn een bezwaar ingediend door enkele
bewoners. De commissie adviseert dit bezwaar kennelijk niet
ontvankelijk te verklaren.
Besluit:
1
2
3

Eén bezwaar kennelijk niet ontvankelijk te verklaren;
Twee bezwaren ontvankelijk maar ongegrond te
verklaren;
Het bestreden verkeersbesluit van 17 juli 2019 tot
instelling van een blauwe zone in een deel van
parkeergarage “De Hovel” te Goirle in stand te laten.
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Bezwaren laadpaal Oranjeplein 72
Toelichting:
Naar aanleiding van een aanvraag voor een laadpaal ten behoeve van
het opladen van elektrische voertuigen is het plan gemaakt om
tegenover Oranjeplein 72 een paal te realiseren. Om de bewoners
hierover te informeren is op 29 mei 2019 een informatiebord
geplaatst. Op dit bord staat beschreven dat bewoners op de site van
gemeente Goirle meer informatie kunnen vinden. Naar aanleiding
van dit bord zijn door enkele bewoners zienswijzen ingediend. Tevens
is een bezwaar ingediend. De commissie voor bezwaarschriften heeft
op dit bezwaar het advies gegeven om het bezwaar kennelijk niet
ontvankelijk te verklaren. Dit advies is bijgevoegd in bijlage 1.
Vervolgens is het verkeersbesluit op 3 juli 2019 gepubliceerd. Op het
verkeersbesluit is nog een bezwaar ingediend. Deze bezwaarmaker is
uitgenodigd voor een hoorzitting, zodat een en ander persoonlijk
toegelicht kon worden. Echter is de bezwaarmaker daar niet
verschenen. Na door de behandelaar van het verkeersbesluit het een
en ander uitgelegd te hebben aan de commissie voor
bezwaarschriften, geeft de commissie het advies om het bezwaar op
het verkeersbesluit ontvankelijk maar ongegrond te verklaren en het
verkeersbesluit in stand te laten. Dit advies is te lezen in bijlage 2.
Besluit:
1
2
3

Eén bezwaar kennelijk niet ontvankelijk te verklaren;
Eén bezwaar ontvankelijk maar ongegrond te verklaren;
Het bestreden verkeersbesluit van 3 juli 2019 ten
behoeve van opladen elektrische voertuigen aan het
Oranjeplein tegenover huisnummer 72 te Goirle in stand
te laten.

